
 

 

ZAPISNIK 

 

 
1. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren, ki je bila v ponedeljek, 10. 6. 

2013, ob 18. uri na matični šoli v učilnici št. 2.  

 

Prisotni člani: 

- predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miren g. Herman Besednjak, 

- dotedanji člani UO: ga. Rada Nemec, ga. Karmen Urdih, ga. Marija Vergolini, 

- novi člani UO: ga. Lučana Petrovčič, ga. Marija Vergolini (članica dotedanjega 

odbora), ga. Petra Tavčar, ga. Erika Ferfolja Vidič, g. Marko Štefančič, ga. Katja 

Lužnik Štanta. 

 

Odsotni člani: 

- dotedanji člani: ga. Maja Gatej, g. Valdi Černe, ga. Alenka Godnik. 

- novi člani: ga. Tanja Laharnar. 

 

Sejo sta vodil/a: g. Herman Besednjak, do primopredaje, in ga. Lučana Petrovčič, po 

primopredaji. 

 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje UO šolskega sklada 

2. Zapis korespondenčnih sej 

3. Imenovanje predsednika, namestnika in zapisnikarja novega UO šolskega sklada 

4. Primopredaja med starim in novim UO šolskega sklada 

5. Razno 

 

 

K točki 1   

 

Dotedanji člani Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Miren soglasno potrdijo vsebino ter 

obliko zapisnika 15. redne seje UO šolskega sklada.  

   

 

K točki 2  

 

Gospod Herman Besednjak navede sklepa, sprejeta glede na odzive na Korespondenčni seji – 

2: 

 

Sklep 1:  

Upravni odbor s petimi glasovi za in dvema neopredeljenima sprejme spremenjen 

Pravilnik šolskega sklada Osnovne šole Miren št. 193/13, datiran 16. 4. 2013. Z 

navedenim datumom preneha veljati obstoječi Pravilnik šolskega sklada Osnovne šole 

Miren št. 1143/10, datiran 15. 9. 2010. 

 

Sklep 2:  

Upravni odbor s petimi glasovi za in z dvema neopredeljenima sprejme Letni plan 

šolskega sklada za šolsko leto 2012/2013. 

 



 

 

Ob prvem zgoraj navedenem sklepu g. Herman Besednjak natančno prebere dotični člen, ki je 

predmet spremembe omenjenega pravilnika. 

 

Ob drugem zgoraj navedenem sklepu g. Besednjak po točkah poda kratko vsebino Letnega 

plana šolskega sklada za šolsko leto 2012/13. 

 

Prošnja, poslana s strani staršev o financiranju valete, je s sklepom zavrnjena. 

 

Dne, 15. 4. 2013 je Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Miren prejel prošnjo za sofinanciranje 

dejavnosti učencev, konkretno za sofinanciranje izvedbe plesnega tečaja v okviru izvedbe 

valete. 

 

Sklep 3:  

Upravni odbor izraža večinsko mnenje, da se prošnji po sofinanciranju plesnega tečaja s  

strani staršev in učencev 9. razredov ne ugodi. Večina članov UO je mnenja, da plesni 

tečaj ne spada med dejavnosti, ki bi se financirale s sredstvi šolskega sklada.  

 

K točki 3    

 

Predsednik UO šolskega sklada OŠ Miren prebere člen v pravilniku, ki določa potek 

imenovanja novega predsednika, namestnika in zapisnikarja UO Šolskega sklada OŠ Miren. 

Natančno poudari sledeče dejstvo: V kolikor je predsednik sklada predstavnik s strani šole, 

mora biti namestnik s strani staršev oziroma obratno. 

 

Novi člani se soglasno odločimo za javno glasovanje. Prva in edina predlagana za novo 

predsednico s strani predstavnika staršev je predstavnica OŠ  Miren gospa Lučana Petrovčič, s 

čimer se vsi strinjamo. 

Poleg predsednice izvolimo še namestnika ter zapisnikarja. 

 

 

Sklep 4: Vsi novi prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdimo predsednico novega UO 

šolskega sklada OŠ Miren, gospo Lučano Petrovčič. 

 

Sklep 5: Vsi novi prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdimo namestnico novega UO 

šolskega sklada OŠ Miren, gospo Eriko Ferfolja Vidič ter zapisnikarico Petro Tavčar. 

  

K točki 4 

 

Gospod Herman Besednjak preda celotno mapo uradnih dokumentov šolskega sklada OŠ 

Miren novim članom UO šolskega sklada. Ob primopredaji predsednik in drugi člani podajo 

določena dejstva do sedaj uspešno in neuspešno narejenega dela, objasnijo prednosti in 

slabosti trenutnega stanja šolskega sklada, navedejo finančno stanje na transakcijskem računu 

ter odgovorijo na vprašanja in dileme o delovanju šolskega sklada novim članom odbora. 

 

Dotedanji predsednik sklada preda informacije o odgovorih na prošnje, poslane s strani 

šolskega sklada različnim naslovnikom za denarni prispevek v šolski sklad, in sicer: negativni 

odgovor iz UniCredit Bank ter pozitivni odgovor in denarno nakazilo s strani podjetja 

Marušič d.o.o. predelava lesa, tako na splošni račun OŠ Miren kot na račun OŠ Miren s  

sklicem za OŠ Kostanjevica. 

 



 

 

Med drugim omenijo nepregledno mesto šolskega sklada na spletni strani OŠ Miren ter 

predlagajo spremembo le-te. Opozorijo na realizacijo letnega plana 2012/13 šolskega sklada 

do konca junija ter na zapis letnega poročila o delu šolskega sklada. Glede na prejšnje 

izkušnje predlagajo, da se plan za naslednje šolsko leto določi in potrdi do konca avgusta, 

pred začetkom novega šolskega leta, zaradi možnosti predstavitve delovanja in namena 

šolskega sklada staršem na prvih roditeljskih sestankih. 

 

Po vseh objasnitvah člani starega upravnega odbora šolskega sklada zapustijo mesto sestanka 

ter vsem novim članom zaželijo uspešno vnaprejšnje delovanje. 

 

K točki 5 

 

Člani novega upravnega odbora šolskega sklada OŠ Miren razglabljamo o nadaljnjem delu 

sklada. Pri tem so s strani članov podani različni predlogi o delovanju kot na primer:  

                   

- sprememba na spletni strani Osnovne šole Miren, da bi bilo področje šolskega 

sklada bolj vidno, 

- predstavitev delovanja sklada, predvsem pa navedba pridobljenih materialnih 

dobrin v preteklih letih, staršem na prvih roditeljskih sestankih, 

- način nabave novih šolskih (predvsem tehničnih) pripomočkov, 

- nujnost določitev kriterijev za dodelitev pomoči socialno šibkim. 

 

 

Sklep 6:  

Soglasno sprejet sklep o spremembi mesta šolskega sklada na spletni strani OŠ Miren. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.50 uri. 

 

 

Evidenčna številka: 310/13-2 

 

 

Zapisala                                                                                   
Petra Tavčar 

                   žig 

                                 

 

 

Verifikacijska komisija:                                                      Lučana Petrovčič, predsednica  l.r. 

 

Marija Vergolini     l.r.  

 

Erika Ferfolja Vidič     l.r. 

 

Katja Lužnik Štanta     l.r. 

      


